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ATA n.º 3 
 

 Aos nove dias do mês de abril de 2014, pelas vinte e uma horas e trinta minutos na 

sala da Assembleia de Freguesia, sita Rua General Silva Freire, lote C, reuniu a 

Assembleia com 19 dos seus membros, conforme lista anexa à presente ata. 

Faltaram Isabel Maria Ribeiro da Cruz (PSD), substituída por Madalena Correia da 

Silva Almeida; Gonçalo Luis Maggessi Gouveia (Olivais com Todos), substituído 

por Maria Margarida Poças da Cruz Marcelino, Honorato Monteiro Moura (PS), 

substituído por Maria Orlanda da Silva Almeida; Delfino Navalha Serras (CDU) 

substituído por Nuno Ricardo Aleixo Pereira. 

 

 

O Sr. Nuno Miguel dos Santos Silva, presidente da Mesa da Assembleia Freguesia 

abriu a sessão esclarecendo os pontos de uma Assembleia Extraordinária, e que esta 

vai ter intervenção do público, através das inscrições efetuadas na Junta, por e-mail e 

por telefone em regime de exceção. 

  

Fernando Amaral – Falou que estava de acordo porque antigamente era difícil 

estacionar e agora não quando da deslocação ao Olivais Shopping. 

 

António Subtil – Disse que faz parte da Associação de Amigos de Olivais Sul, que 

foi a 2 reuniões com a Unidade de Intervenção Territorial (UITOR) e que a culpa não 

é da Associação pois não tinham em poder deles o projeto. 

 

Carlos Carvalho – Informou que com as obras à volta do Shopping melhorou a 

mobilidade pedonal e por essa razão não se deve alterar o que está bem. 

 

Isaac Bilreiro – Disse que a obra trouxe mais de 250 lugares de estacionamento e 

que na sua opinião está melhor. 

 

Vanda Lourenço – Comunicou que está contente com as obras realizadas. 

 

Cristina Vasconcelos – Disse não entender a polémica quando foi resolvido tantos 

problemas, como o do estacionamento. 

 

Manuel Martins – Informou que está bonito mas não está funcional, pois existem 

engarrafamentos, poluição e atropelamentos. 

 

Fernanda Amaral – Comunicou que as obras facilitaram a circulação e o 

estacionamento na zona. 
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Gernice Teixeira – Informou que estava de acordo com a oradora anterior. 

 

António Fidalgo – Disse que houve situações que melhoraram e outras não foram 

resolvidas. 

 

Virginia Montrond – Disse que trabalha nos Olivais e acha que as obras vieram 

melhorar o acesso. 

 

Fernando Noronha – Comunicou que não está de acordo com as obras feitas no 

Shopping, pois continuam a existir engarrafamentos, o estacionamento em espinha é 

perigoso.  

Disse ainda que propunha o regresso ao traçado inicial, que fosse reparada a calçada 

portuguesa. 

 

Ruben Luis – Comunicou que estava de acordo com a obra. 

 

Ana Paula Mendes – Informou que no início foi relutante com as alterações, mas 

hoje pensa que foi uma obra positiva. 

 

Flávio Alves – Disse estar de acordo plenamente com as obras. 

 

João Carlos Monsanto – Disse nem tudo estar mal, poluição aumentou pois existem 

mais carros e o estacionamento em espinha é perigoso. 

 

José Costa – Informou estar de acordo com as obras realizadas. 

 

Cristina Neves – Disse que mora e trabalha nos Olivais e que não vê melhoria no 

trânsito, existe uma sementeira de pilaretes, a passadeira em frente ao Pingo Doce e  

à saída da Rua Cidade da Praia está perigosa. 

 

Paulo Nascimento – Comunicou que é utilizador do espaço Shopping e que está 

agradado pelas obras efetuadas. 

 

Cristina Marisa Valério – Disse que a obra foi mal concebida nos Olivais. 

 

Ana Margarida Martins – Partilhou da opinião da D. Marisa Valério e comunicou 

que já teve um acidente. 

 

José Brás – Comunicou que houve alterações positivas e outras que podem ser 

melhoradas, e que podem fazer um plano para melhorar ainda mais. 
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Ana Paula Ribeiro – Agradeceu a disponibilização da Assembleia para receber a 

população e que está de acordo com as obras. 

 

Luis Ilheu – Informou que é morador e que as obras foram feitas em cima do joelho, 

deveriam voltar à circulação inicial. 

 

Marçal António Alves – Informou que no aspeto pedagógico e metodologia de 

comunicação a via pública não pertence aos moradores é pública. 

 

Carlos Solposto – Disse estar contra estas obras e alterações. 

 

Fernando Vicente – Disse que não vai voltar atrás nos hábitos que estão 

interiorizados. 

 

Rui Morais – Corrigiu a intervenção anterior. 

 

Em seguida o Sr. Presidente da Mesa deu a palavra aos subscritores desta 

Assembleia. 

 

Francisco Nogueira (Olivais c/ todos) – Informou o porquê da solicitação para a 

realização desta Assembleia de Freguesia, pois o Grupo de cidadãos Olivais com 

todos não está de acordo com alterações viárias à volta do Shopping e artérias 

adjacentes. 

 

 

Cecília Sales (CDU) – Disse que a alteração do trânsito não resolveu as dificuldades 

de trânsito e estacionamento, nem a diminuição de velocidade dos automobilistas e 

não trouxe segurança aos peões. 

 

Francisco Domingues (PSD) – Disse que a presença de tantos olivalenses define a 

importância do assunto aqui discutido (intervenção em anexo). 

 

Fabian Figueiredo (BE) – Falou que deveriam agendar outra data e outro local para 

debater o tema desta reunião. 

 

José Ricardo Silva (PS) – (intervenção em anexo). 

 

Em defesa da honra fica em ata que os restantes partidos da Assembleia estão contra 

e repudiam a intervenção do elemento do Partido Socialista em relação às senhas de 

presença (Francisco Domingues - PSD, Francisco Nogueira – Olivais c/ todos, 

Cecilia Sales - PCP e Fabian Figueiredo - BE). 
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Presidente da Junta – Esclareceu que as alterações feitas nestas vias foram 

executadas pela CML e ainda com o anterior Executivo, por essa razão não está 

dentro do projeto. 

 

 

Fabian Figueiredo (BE) - Falou que estas alterações deveriam ser objeto de 

consulta pública. 

 

Francisco Nogueira (Olivais c/ todos) – Propôs à votação o prolongamento da 

Assembleia por mais 30 minutos. 

 

 

Pelas 23h55m o sr. Presidente da Mesa pôs à votação a proposta de prolongamento 

por mais 30 minutos, tendo sido unânime a votação. 

 

Foram feitas ainda várias intervenções por parte das bancadas, tendo a Srª Presidente 

de ver com a CML uma solução para este impasse. 

 

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão às 00h30m. 

 

O Presidente da Mesa: 

 

 

1.ª Secretário: 

 

 

2.ª Secretária: 
 


